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II LA RRVUO ORIENTA

工えペラントの菜
◎發音:一字一音卽ち綴っておみ通りに讀 

み.發音すみ通りに綴る。變音默音無し。

◎毋昔：Aわ-,E丸 ，Iい1,°pi.
Uうー（の五個・發音一定不! !）
©79: B & 6）, C （ッ佃），6 （チ ch\ D （ド d）, 
F （・ノ/）, G （グ必 Ĝ （ヂ dĵ\ II （.••り Ĥ （クエ 

kh）9 J （イ y\ Ĵ @巩,K 〇 り し （s 〇, M
（ム w>）, N （x n）, P （プ P > R （ル心 S （ス s）, 
Ŝ （シ sh\ T （卜 f', U （ウ w）, V 3 v）, Z （次 2）
の二十七!S。括弧中口英語の同音の文字さ 

近似音花示す假名。hは獨乙語のcbの音。

©»©: 常に最後より二费目の にあり:

Superす—ペー… Centrojツえ-貝卜ろーイ,

Hod aŭほードいーおーp

◎定冠詞:la （用法は英拓佛語等の定冠詞 

ミ同じ.不定冠詞は存在せず）。

◎人稱代名詞:mi （私、,ni （私逹），vi （君、 

君達），li （彼男），銃（彼女',Ŝi （それ）,血（彼 

等、其誓）；oni （人、世人），亦（自身•但三人 

稱）。目的格“・m所冇代名調“讥な附し 

て造る:min私ねmia私の〇

◎數同：一 unu,二 du,三 tri,四 kvar,五 
kvin,六 ses,七 sep, A ok,九 naŭ,十 dek, 
百 cent,千 mil,•・二 dekdu,二十 dudek ; 
142 308 Cent kvardek dumil tricent ok・ 
dua 第二の，due 第二に,dekduo 一打。

◎謎問文花作みに他に疑問詞なき時に“助 
辭 ね を冠十: Kio estas tio?何ですか其 

は〇 Ĉu tio estas libro?英は本ですか〇

_ : p?i bona, 〇1~ ~丄りしー曆善
5; plej bona cl Ciuj 皆の中で一番善 ・ 〇 

◎悟の結合 て•新濡む造り得：fero圈vojo 
道，fervojo徽冶;eliri出る〇

◎接頭字 語に冠して新意義を生ぜしむ。5Ŝ尾な有I一目瞭然芒區別せらあ:

◎名詞.瑋容词、副詞.勤词“夫・一定の

（品勿）（語尾） （例）

怒りN -〇 kolero
容詞-a kolera 怒れる

劃や kolere 怒って

r不定去-i koleri 怒る（;さ）

現在時-as koleras 怒ってわる

tt 過丈時-is koleri 怒った
■
未來時；os koleros 怒るならん

假定法-us kolerus 怒るかLttn
命令法-u koleru fiti

g數 は語尾に・jHS附して示す。 

◎目的格し.た）li -n 4添漸して示す。

例:patro 交,bopatro 勢,gepatroj 丽親,
propatro 祖先;bona 善き，忆a/bon・ 惡 3 
◎接尾字!»尾の前に挿入して新語を作るコ

Bo- 婚姻關係 Mal- 正反對
Dis 分散 Pra- 時間的に遠4

Ek- 發端、瞬間的の動作
Eks- 瓠元（何役）Re- 再、復、歸

Ge- 男女兩方 Vic- 次比

注意：複數又は目的格の名詞を形容すみ 

形容詞にI -j又は-nな附し關係も明にす

例:Leono estas forta besto. ¢5子は强き 

獣でおち 〇 Leono manĝas］ fortajn bestojn, 
獅子は强・默（複數）な喰ふ。"mi diros, li 
koleros.若L私が莒ったら彼は怒ろう（未 

來）。Se mi dirus, li kolerus.若し私か言っ 

たのなら彼!!怒あのだが（言はぬから怒ら 

わ、事實の摂、假定法）。

◎目的格は次の掏合にし用ひらち（前置詞の 

代に）1）［い動の方向］en Ameriko米阑內 

T» en Amerikon米國内,（はいる）。2）［時 

刻、口附］la lastan dimanĉon此の削のH哦 

日に。3）［數虽卽ち大さ重さ價格阳］kvin 
horoj/i五時間の問。

-aĉ- 劣惡 -id- 子、仔•子孫

-ad- 勤作の連»t -ig- せlむ（他動）

・M・ 物件 -iĝ- になる（自#»）

-an- 團体の1員 •il- 道具

-ar* 集團 ・in・ 女性

-ebl- され得べき ・ing・ 掃入！5具

-ec* 性質（抽象） -inii- 價値わろ

・ej・ 場所 -ist- 從事すみ人

•eg- 强、大 -obl* 倍數

-et 瓠小 -on・ 分數

-em- 傾向・趣癖 -op- 集合敷

-er- 分于、一個休 -uj- 客器、國

・ej・ 男子？の愛呼 -ul- 人、者

-nj- 女子丿稱名 -ii m・ 用法不定

例: patrino 母;monte少）岳，monteto 丘・

©分詞接気室 （現在）（過去）（未來）

發砌（する） -ant- -int- -ont-
受動（されみ） -at- -it- •〇ト

分詞形容詞は虹詞esti （fe b .居る）ミ合し 
て混成時を作ろ。 ,
例:estis oj orda ~し二うこしてゐた。
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HECTOR HODLER
Al ĉiu skeptikulo, kiu demandas, 

ĉu Esperanto estas vere praktikebla 
ĉie kaj ĉiamノ kiel ekzemple dum 
vojaĝo en iu aj n parto de V mondo, 
ni povas ja kun sufiĉa memfido1 
jese2 respondi, ĉar tion permesas al 
ni diri la ekzisto de la bone organi- 
z让a sistemo, Universala Esperanto- 
Asocio, kiu unuigas disajn3 fortojn 
de la esperantistaro, sufiĉe vaste 
dismetita/ kvankam ne granda nun 
en nombro.5 Simpla montro de 
Jarlibro de UEA・ silentigus mil 
mokaj n argumentojn. Profunda do 
estas la ĉagreno de la esperantistoj 
pro la morto de ĝia iniciinto kaj 
prezidanto, S-ro Hector Hodler, pri 
kiu ni raportis al la legantaro en 
nia lasta nun iero.

Hector Hodler naskiĝis en Ĝene
vo en 1887. En lia knabeco6 lia 
patro S-ro Ferdinand Hodler, fama 
pentristo, estis ankoraŭ nerimarkita7 
kaj malriĉa artisto kaj Ia knabo 
Hector vivis tre mizere, sed inteli
genta kaj klera. En sia dekdua 
jaro li estis jam leginta tutan8 Zola.

Doktoro Edmond Privat, fama 
esperanta oratoro, lia dudekjara 
amiko, skribas :

„ Unu tagon en 1903 mi alportis 
en klason (de la gimnazio) Espe
rantan gramatikon. ' Ankaŭ mi 
jam eklernis la lingvon/ li respondis 
kun brilo en okuloj・ Post tri se
maj noj ni jam flue interparolis en la 
nova lingvo kaj decidis もndi klubon 
kaj ĵurnalon < Juna Esperantisto? 

Unu post unu9 vendiĝis niaj belaj 
premilibroj10 aŭ volumoj de Jules 
Verne por pagi la eldonelspezojn.11 
La redakcio sidis dum akvin jaroj 
sur la sama benko en Ia fundo de 
klaso. Dum kiom da lecionoj pri 
matematiko ni gluis poŝtmarkojn, 
skribadis adresoj n aŭ legis patrajn 
leterojn de Profesoro Cart aŭ D-ro 
Zamenhof!''

Estante de la infaneco13 ŝatanto 
ek ordo kaj serioza organizo, li 
konsideris pri la rimedo igi14 Es
peranton tuj prete utila por ĉia 
okazo kaj pri la organizo de reci
proka sinhelpado15 inter bonvolaj10 
esperantistoj. En 1906 li prenis 
sur sin17 la eldonadon18 de la revuo 
n Esperanto '' kiel organon por lia 
imagita organiz〇. Fine en 1908 li 
efektivigis sian praktikeman idealon 
per la fondo de UEA, kun Th. 
Rousseau, kaj oni havis ĝian unuan 
kongreson en Dresdeno ĉe la IV・a 
Universala Kongreso de Espe
ranto.

Ni jam ne prilaŭdos nenecese ĉi 
tie la grandajn servojn de la 
Asocio, precipe en la malluma 
epoko de la lasta militego, kiam 
la ĝenerala movado de Ia esperan
tismo plejparte suferegis kaj sufoki- 
g〔s. Multon oni devas danki al liaj 
energiaj kaj senlacaj klopodadoj. 
Ĉar lastatempe nia Centra Oficejo 
kun Lingva Komitato kaj la Aka・ 
demio ŝajnas dormanta por eterne,19 
UEA, prezentigis" al la mondo 
kvazaŭ la centro de nia internacia 
movado.
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24.專念してゐた25・國際聯盟26.校 

正刷
De kelkaj jaroj pro la delikata 

sano li estis devigita21 transloĝiĝi22 
en Lcysin sur montaro, lasante al 
sindonema23 amiko S-ro Ed. Settler 
ĉiujn zorgoj n pri la Asocio, sed 
Ilodler ne ĉesis sian laboron de 
vasta korespondo, redaktado, kaj 
diaj. Lastatempe li estis prioku
pita24 pri la kreo de forta internacia 
centro en Ĝenevo por propagandi 
nian lingvon ĉe la IJgo de Nacioj.25 
Dimanĉon la 28 marto li ricevis de 
la presisto la presprovaĵcĵn26 de la 
numero de n Esperanto", en tiu 
nokto li havis pulmdoloron, post du 
tagoj da batalo kontraŭ sufoko, la 
mardon li jam komprenis pri sia 
fino, skribis sur papero al D-ro 
Privat kelkajn liniojn esprimante la 
deziron, ke oni unuigu la disaj n 
fortojn de nia movado・

Dum la nokto inter mardo kaj 
merkredo 31 marto mortis la ener
gia laboranto por la esperantismo, 
ankoraŭ juna, 33-jara・

Majeste kaj solene ni funebru 
pro la granda perdo de la tuta 
homaro !

[故ヘクト”ホドレル氏]1.自信2•然 

りミ（jes'e） 3. dis'a分離せち（ヵも合;] 

す）4.散布されてる5・數は（少いが） 

6・knaVeco少年時代7.認められぬ8. 
ゾラ（の物）も皆報了し'9・ーツーツ（賣 

ら・て行った）10.賞晶の書籍 11・eP 
do】i'el'spezo出版費13.幼少から（秩序ミ 

嚴密な組織がすきな子でわったので）14・ 
（エス語）もして（直ぐ間に合って役に立つし 

の）たらLむろ（方法）15. eirfhel^ado ffi 
互扶助16・bonvola有志の 17.引受け 

た1& eVdon^do發行19.永久に（眠 

れる如き）• 2〇.（世人には中心たるの）觀が 

おった 21.餘儀なくされア： 22. trana, 
lokigi引移ろ 23・sin'doNema獻身的な

U. E. A.ビは何

現在Esp・は實用的なんですかなぎ云ふ質 

問に對して吾人は何ミ答へみか。日く

成S Esp-かやってろ人"全世界で數百萬 

に過ぎぬが其代り此等の人。は五大^!の隅 

々に洽く散布されて居り且つ多くはEsp.主 

義に依て喜んで他の便宜な ってくれち。

然L端西に本部を有するUniversala Espe
ranto-Asocio なる連絡組織戏關があみ。此

UEAなる會は全世界數千の都市町村の热心 

お特志家にdelegito, vicdelegito （委員、副委 

貝）たる二沁依囑してある。例へば南米 

某國の某市に就て取調べたいニミカに旅行し 

了:い時に“此會の年報の地名索引に依て某 

地のdelegitoの宛名を知り、此の人に照會 

な發するなり又はたよフて行けば出來ろだ 

けの回答や世話もして2れる。此の如き颔 

宜は英佛獨語等の學習では到底得られわ所 

で、Esp.の實用的價値の偉大な賞せられる 

所以であろミ。

此のEsp.の實用的大組織は前項所載の 

Hector Ilodler氏が1908年氏の二十ーオの 

時創設 い：ものである。氏は十五才の時級 

友Ed. Privat （氏よりも弱も 有名なEsp. 
の辯舌家）ミ共にJuna Esperantisto tĉ h雜 

誌を發刊し、十八才の時現在Esp.雜誌畀の 

關王たるu Esperanto nの主幹きなった。 

UEA會頭には英風Esp.協會〇頭了:りし 

BMudie氏な戴いてゐたが氏の歿後Hodler 
靑年自ら會頭こねづて今Hに及んだ。前號 

所報の如く此活動的靑年は去三月三十U忽 

きして長逝2れたのは抿恨に堪へぬ火第で 

あろ。

UEAは實用的幟關であってEsp.界の何 

等公式的情神的の中心ではないが實行上の 

活動（1Esp.界を左右すみ力がある〇就中 

大戰中"端西の中立性を利用して交戰局間 

に立って捕虜情報救助其他に盡力した樣は 

目醒い、もので釘った。
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Scienco, Komerco, Industrio
LA TERA LUMO

Malgraŭ sia malvarmiĝinta ŝelo1 
la tero elradiias luinon> En mal
helaj, senlunaj noktoj la heleco de 
^firmamento estas pli granda ol la 
tutaro de la lumamasoj2 elsendataj 
de ĉiu stelo. Ŝajnas, ke eĉ la plej 
mallumaj regionoj de Ftergl obo 
estas heligataj per vastiĝanta lumo, 
kiu verŝajne3 estas kaŭzata en la 
aerglobo de la tero. Kelkaj scien
culoj trovis, ke ĉi tiu lumamaso 
egalas al dekono da lumaro de stelo 
unuagranda.4 La scienculo Camp
bell supozis, ke daŭranta nordlumo5 
estas kaŭzo de ĉi tiu fenomeno. 
Per la spektroskopo olii observas 
ĝin esti karakteriza verdeta rebrilo 
videbla je V tuta firmamento dum 
mallumaj noktoj. Nun oni konas 
alian klarigon* Estas ankaŭ eble, 
ko la daŭranta frotiĝo7 de la plej 
altaj atmosferoj per la steleroj kaj 
kosmaj eretoj8 kaŭzas la terlunion. 
W・ J・ Humphreys kalkulis la aina- 
son de ĉi tiuj meteoraj solidoj,9 kiu 
sufiĉus, por klarigi la fenomenon. 
Li trovis nombron, kiu sufiĉe egalas 
la kosmeran aron ektuŝantan1(' la 
teron potage.11 Ĉi tiu kosmeraro12 
estas taksita per rekta observado.

” Esperanto TriuHifonta °

L地光］】•地殼“冷却したにし關らず 
么（各星から送り出される）光群（の總体） 
3・versajne恐らくは4. 一等（星）5・ 
北光6.說明 7.糜擦 &小天体（宇 
宙の塵と稱ぜらるゝ天空の浮遊体）9.天 
空の固休 !0.址球に衝突すみ（小天体群） 
1!・ potage 口 に付 4 12. kosnfer^ro
宇宙塵の群

MEĤANIKA 
TERMINARO

Esp.-Angla-Franca ・Gc 门 n・・jQp ・

. —(3)ー ・

Regulatora klapo : regulator vai ve ; t iroir de 
regutateur ; Reglerscliieber ; カロ]成懈.

Nutrakvo : feed water ; ean d^alirnentation ; 
Speisewasser;給水.

Injektilo (akvo-): injector ; injecteur ; St- 
rahlpumpe;注水器.

Senreflua klapo : check vai ve; soupape de 
retenue; Kuckschlagventil;逆止め瓣.

Niveltubo : water gauge ; tube de niveau ; 
Wasserstandglas ;水準器:.

Nivelkrano: test cook ; robinet de jauge ; 
Probierhahn ;檢水活栓.

Superprema klapo : safety vai ve; soupape 
de surete; Sicherhetsventil;安全脚.

Forbio va krano: blow-off cock ; robine t de 
purgo ; Abblasehalm ;吹出活栓.

GRAVEGA AVIZO
Al Eŭropa samideanaro.

Mi studadis en Japanujo sistemon de 
popola edukado kaj nun deziregas reveni 
liejmen en Siberio# La sola, atingebla vojo 
estas tra Cehoslovakujo ; mi deziras survoje 
viziti Esp. societojn en Anglujo, Banujo, 
Holando, Svedujo. ĉar estas nuntempo 
malfacile al ruso eniri tiujn landoju sen 
protekto de la landanoj, mi petegas societojn 
klopodi por mi ,)ri tio kaj sendi al mi 
atestojn pri mi laŭ adreso de Esp. ĵurnalo en 
Farah a (Ceĥoslov).

Siberia pastro Inocent Seriŝev, Tokio.
Aliaj gazetoj represu^ ni petas ! ! !
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LITE RATGRO
SINJORINO JUJA

JAPANA KLASIKA LIRIKA 
DRAMO

(謠曲蹴野』)

—V —
Muneniori

Jnja, bonvolu fari danceton por 
helpi gajecon・

Horaro
Kiu konas, kiel ŝi suferas sub la 

malĝojo pro faladantaj floroj,一nek, 
pro malprosperiĝanta spiro de ŝia 
patrino.

(Juja dancas) 
Jnja

Kiel vi pensas pri la floroj ĵetataj 
per la ekpluvcto ?

Munemori
Kiel senkora ckpluveto estas !

Jnja
Kiel senkora ekpluvego ? Cu tio 

estas larmoj aŭ florfolietoj falantaj ?
Horaro

Fio estas nenio alia ol la larmoj 
de printempa pluvo. Ho, kiu ne 
domaĝas je la falado de ĉerizfloroj ?

Munemori
Juj a, montru al mi, kion vi nun 

skribas.
“ Pasanto Ĉe V printempo en Ĉefurbo, 

Estas bedaŭrinda ja afero,
Kaj floroj de la Orieta liejmo

Falas kaj faladas, sulero!
Juja

Jes, kici la fi〇「oj de mia Orienta 
houifo faladas! Ilo, kiel estas la 

malsano de mia patrino!
Munemori

Mi nun ekkomprenas vian filine- 
can amon. Forlason mi donas al 
vi kun plezuro.

Juja
Ĉu vere forlaso estas donata al 

mi?
Munemori

Jes・ Foriru, Juja, tiel baldaŭ kiti 
vi deziras!

Juja
Ho kia ĝojo ! Estas nur la amo 

den Diino de Kompateco,—
* 1Ioraro

Kiu degeligis malvarmecon cle 
mia Sinjoro.

Juja
Ho, kia ĝojo ! Adiaŭ, mia S-ro, 

Adiaŭ !
Horaro

Juja direktas sin tuj al la Orienta 
vojo, ĉar ŝi timis, ke kaprica koro 
de ŝia S-ro § angus lian decidon,—ŝi 
direktiĝas Orientan vojon kici so
vaĝa ansero, kiu forflugas, hisante 
la florojn post si. Al la nordo en 
la ĉielo la birdoj revenas, sed Juja 
Orientan hejmon. Si nun diras sian 
adiaŭon al la Orient Monteto,—kun 
malgajega koro pro la adiaŭo ŝi 
turniĝas mem al la Orienta mon- 
tct〇…

(Fino)
Eljapanigis Takeŝi Adaĉi,

Tokio.
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UNU VESPERO EN 
KAFEJO CHANTAN 
(El Impresoj en Vladivostoko)

Trairante tra malgranda pordo, 
ni tuj nin trovis en la blindige 
elektrelumigita1 salono, en kies an
gulo iom altiĝas dancejo, jam plena 
je gedancantoj. Laŭ la plej luk- 
sama dando, ni prenis brod让ヨjn 
seĝojn en la de delikattola kurteno 
agra ble ornamita2 ĉambrcto sur la 
unua etaĝo, de kie ni povis ĵusan- 
taŭe ĝui la diversspecajn dancojn・ 
Iom poste, aliaj de ni invititaj3 rusoj 
partoprenis4 je ni; kelnereto alportis 
multekostan rusan manĝaĵon kune 
kun ^votka^ kaj komenciĝis tre gaja 
interparolado. Intertempe daŭadis 
la danco, senlime ekscitante mian 
scivolemon? Sub la kadenco, farata 
de malbona orkestro jen saltdancas 
belforma knabino en la sangruĝa 
surtuto velurrandita, frapante kaj 
sonorante tambreton per la pro 
laciĝo konvulsivaj6 manoj, kvazaŭ 
kun rezignema malespero;7 jen 
malkaŝas sin siavice abomenfigura 
dikulino, kies belsona voĉo tamen 
akiradis entuziasman manfrapadon 
de la flanko de amerikanaj oficiroj, 
sidiĝintaj en la malsupra salono< 
Tiamaniere sekvas sur la scenejo 
dancantoj unu post alia/ Senespera 
kaj sintrompa9 atmosfero regadis en 
la ĉirkaŭaĵo kvazaŭ por forgesigi eĉ 
unu momenton la teruran s让uacion 

.de la urbo.
Trosatigita de tia ludado, mi 

turnis min al rusaj invititoj10 por 
ŝanĝi mian animstatoiK En la 
interparolado mi sciiĝis, ke ili ne 
estas pure rusaj, sed hebreoj, kiuj 
gajnis amase da mono artifike 

• utiliginte tiunĉi ekonomie emba

rasitan cirkonstancon per senhonta 
spekulacio, konsekvence11 je la gra 
da domaĝo de aliaj loĝantoj. 
Sekvante tiean kutimon, oni invitis 
unu grasan dancistinon, por ke ni 
regalu ŝin per glasoj da " votl<a.,>

Novaj manĝilaroj ree alportiĝis, 
travideblaj12 boteletoj da ,, votka 
amasiĝis sur tablo kaj senhalte13 
malpleniĝis. Ni jam estas sufiĉe 
ebriaj<

Ia vualigeta14 nebulo komencis 
moligi la konturojn de la ĉeesta ntoj.

Ĉiaj estajoj15 fandiĝis en la duon- 
dia lanan16 klarecon• Nur aŭdiĝis 
naŭza ridaĉo de malnoblaj hebreoj, 
kiuj ŝercas kun tiu grasulinoj 
per kontraŭmoralaj vortoj • Sencele 
mia neklara rigardo renkontiĝis 
kun la iom neagrable ŝveliĝintaj 
vizaĝoj de tiuj abomenuloj, kiuj 
ĵus kune ĉirkaŭbrakis13 la talion de 
elkuronta dancistino.

Ĉe tiu ĉi spektaklo, mi ne detenis19 
neelporteblan20 malestimon, ja eĉ 
koleron kaj kuraĝus insulteti ilin, 
se mi ne pripensus pri tiu fakto, ke 
hebreoj ĝenerale ne estas enviindaj21 
se pli bone esprimite,22 malfeliĉaj 
persekutitoj・ La historio montras 
al ni kiom da turmentegoj kaj 
insultegoj suferadis la hebrea raso 
sub la persekutado de tuta mondo, 
tiel ke li senhejme vagadis tra ĉiuj 
ekstremajoj23 de la terglobo, neniam 
ricevinte varmkoran bonvenigon24 
ĉe fajrej〇25 de aliaj nacioj・ Ni 
memoru oftan buĉaon de hebreoj en 
la malnova Rusujo; ni rimarku la 
diferencigan traktadon de hebreaj 
geknaboj en la elementaj lernejoj 
de eksterlandojn fiaspecaj cirkon・ 
stancoj aŭ medioj kaj senhumana 
traktmaniero ne malfruigis26 kreskigi
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teruran venĝemon en la per indigno 
tremanta koro27 de hebrea raso. Al 
mi saj nis ke nun hebreoj, instigataj 
de subk on scienco：" kohtentigas, 
kiel eble plej29 efikplene, sian venĝon 
per mona potenco, dum sur la 
bruligitaj de varmega sunbrilo30 
stratoj, senarte31 vendas senŝtrumpaj 
rusaj sinjoregoj, kiuj mizere perdis 
sian malnovan respektindan pozi
cion pere de la revolucio kaj nun
tempe estas devigataj agadi tiel, 
malgraŭ Ia malestimo de ĝisnunaj 
subuloj.32

(Daŭrigota)
Ĉikao Fujisaŭa・

［カフェシャンタンの一夜］1.畫燈煌。 
たろ 2.紗の窓掛で居心地よく飾られた 
小房3・吾。が招いた他の舞人4.參加 
すろ5・sci^voPemo好奇心（もそ、ろ）6. 
疲勞（•わななく手で7.殆も樂針のわきら 
めで8・一人一人（入れ替る）9.絕望ミ 
あきらめ（自分で自分をごまかしてゐる）の 

氣分が漲ってゐる!0.客invifito11. 
（他の市民の大迷惑を意世して 12・tra,vid, 
ebla透明な13.絕龙ず（空になってゆく） 
14・vuaPig^ta15.（すべての）物16 •半 
透明な difon^diafana 17. gras^Fino 肥腐 

女 !8.抱きついた 19. demeni引留めろ 
2〇. ne^Fporfebla我慢出來ぬ 21.碾む 
じ堪丸た22.しっこ適當に謂へば23 .地 
球のけて 24.然丫、心の歡迎 25.爐邊 
空・しむかった27.怒にふるふ心 
豊I- 28.潜在意識29.出來ろたけ（・有 
秽に）3〇,热きH光に灼かれた往來に31. 
技巧なく 32.目下の者

EN AUTUNO
V. A. Koskennicmi

Nud brilas supre steloj de autun1; 
denove staras mi en hejma korto.

Kikolton riĉan donis tero nun,
8ed min ĉirkaŭas sento de la morto, 

noktsoleco pensas mia kor ,:
Semado frua estas nun benita- 
Sed miaj jaroj vane flugis for, 

folio estas mi, per vent, pu^ta.
Mln> «finion, prenu re, patrino, ter ゝ 

e"りan bruston kaŝu re la grajnon ; 
”e .gi pli bele floru dum somcr，' 
kaj poste donu pli maturan gainon. 

ゝ radikis el la finna '
D・ro J. Cx. Ramstedt, Tokio.

新刊紹介

BIBLIOGRAFIO
©OK NOVELOJ, de Arnold Bennett; trad. 
A. E. "VVackrill;eid. Brita Esp- Asocio,17 
Hart Street, London W・ C・1・;formato 
19X 12.5 cm ; paĝoj 125; prezo 2 ŝilingoj.

Bennett の作 The Matador of the Five 
Towns and other Stories中より譯出せる小 

説ハ篇を収む。薛者はEsp.學士院會!!た 

あ英國のWackrill氏なれば文章は申分なし 

內容は所謂英园流の小說なれビ・亦興珠お 

るもの少からず。

©MINI, de J・ U・ Giesy; trad. W・ S・ 
Payson ; eki. Brita E. Asocio;18x12.5 cm ; 
p・ 53 ； prezo 1 ŝilingo
大戰ド背缺さした少女Mimiさ戰に行く 

Jac(iuc3の戀物語である。 譯者は米慨!*ス 

トンのEmersonピアノ會社の社艮で北来工 

ス協會々頭た6 P町son氏。氏は昨年I 
La Akrobato de Nia Sinjorino 其他の 薛本 

花發行した活動家であち。

©EL LA PROKSIMA ORIENTO, de Ivan 
H. Krestanov; Serio II, N-ro 2, de Bulgara 
Esp.-Biblioteko; 20X 13.5 cm ; p. 68 kun 
etnografia karto grandformata; prezo 2.50 
fr.

Bona kolekto da interesaj skizoj, kiuj 
donas sufiĉe detalaju imforjnojn pri la jenaj 
al ni malmulte konataj "-ioj ”: Ukrajnujo, 
Litovujo, Blankrutenujo, Letonnjo, Estonujo, 
Finnlando, la Tataroj, Georgnjo・
犬戰結局ミ共に簇生せみ近柬諸 の國悄

風土音語歷史等に就て此の如き要領よ3知 

識な與ふ良書英佛語等にて求为得らみ\やC 

此の如き著は其地方に通曉せち人のエフ、へ 

ラソト著作に俟つ他現今途（1わるまい。附 

すみに人文地圖な以てす。先に發行された 

Bulgara lando kaj popolo の姉妹篇でわ“
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TRA ESPERANTUJO
MIRINDA KLOPODO

Vigla movado en Sapporo

En Sapporo, ĉefurbo de Kokkai- 
do-Insulo, lastatempe subite ek
vigliĝis nia movad〇. Ni nun vidas 
semoj semitaj de niaj propagrandis- 
toj S-*roj K・ Takahaŝi kaj K・ Ossa・ 
ka, inĝenieroj, jam komencis doni 
radikojn kaj trunketojn ; oni baldaŭ 
povos ĝui plenan el floradon kaj 
riĉan fruktadon・

La lokaj samideanoj, unuigitaj 
okaze de la vizito de S-ro Ossaka, 
decidis komenci Esperantajn kurso
jn, presigis kaj disdonis propagan
dajn foliojn kaj anoncis pri la kurso 
tra la urbo, precipe ĉe lernejoj, 
oficejoj, bankoj kaj aliaj institucioj・ 
Tio, dankJal bona tendenco de 
rtempo, kaŭzis intensan atenton de 
la urbanoj・ Enskribiĝis al la kurso 
jam 186 personoj・ Ĉar oni ne 
povis trovi klasĉambron, kiu povus 
enteni tiom multe da lernantoj, oni 
komencis du klasojn samtempe, 
merkredan kaj vendredan vesperoj n, 
sub Ia lerta gvido de S-ro Ĉidai 
Mita, licenciato agronomia. Oni 
devas danki tian sukceson al la 
sindonemaj, ardantaj klopodoj de 
S-roj I. Sekigaŭa kaj H. Furukaŭa, 
helpinĝenieroj de Ŝtatfervojoj, kaj 
aliaj fervoraj samideanoj・

Brilan prosperon al la novaj 
batalantoj !

ENLANDA KRONIKO
（內地消息）

◎TOKIO ・ St•〇 Inokenti Se rise v, 
provizita peze per propagandaj 
folioj, feris tre efikan propagandan 
vojaĝon okcidenten;li piediris ĝis 
Ŝizuoka kaj de tie fervoje veturis al 
Osaka. Survoje li vizitis 3B ele
mentajn lernejojn, ĉar lia celo estas 
pristudi popolan edukadon.

Merkredon vespere la 23-an de 
Junio oni aranĝis komunan vesper
manĝon en Gakuŝikaj, en kiu parto
prenis, D-ro Ramstedt, D-ro A. 
Oka, D-ro Kii, S-roj Roscoe, Ossaka, 
Wada, Ga, F-ino Buncombe, kaj 
aliaj. Oni aŭskultis al la tre in
teresa, kaj samtempe kortuŝanta 
rakonto de S-ro V. Kuznecov pri la 
vojaĝo : De Irkutsk ĝis Tokio.
（〇）JOKOHAMA・ Vespere la 21- 
an oni aranĝis specialan kunsidon 
en la kluba ĉambro de Jokohama 
Societ〇. Ĉeestis S-roj Seriŝev kaj 
Kuznecov el Tokio. Faris tre 
teresan kaj instruigan paroladon 
S-ro Seriŝev.
©ŜIZUOKA. En la urbon alvenis 
S-ro It Seriŝev sur sia piedvojaĝo al 
Osaka. Lin bonvenigis kaj bon- 
kore gvidis S-roj Sakamoto kaj 
Okabe, kiuj aranĝis por li komfortan 
fervojan veturadon・ しa redaktoro 
de la loka ĵurnalo, kiu akceptis la 
viziton de S-ro Seriŝev, promesis 
aperigadi artikolojn pri Esperanto 
en la estonteco.
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©KIOTO kaj OSAKA・ しa lokaj 
samideanoj bone akceptis, gvidadis 
kaj gastigis S-ron Seriŝev. Li faris 
bonan propagandon dum sia vizito. 
Osakaj samideanoj intencas eldoni 
vere internacian revuon : Verda 
Utopio, redaktatan pure en Esp. kaj 
konigantan pri Japanaj moroj, sociaj 
demandoj, kultulo ktp>

驚異驚嘆

北門文化の中心たる札幌に於けるエス連 

動は高橋老エ學士帶在中の普及に源ん發し 

五月二十六H鐵道俱樂部に於けち札幌鐵道 

局玉橋工作課長其他鐵溢側並に同區會殳の 

催Iたろ小坂技師歡迎會席上に具體案さし

ておら・れ.協力普及の魁さして講習會開 

催さ决い先づ普及ピヲを印刷して各官廳會

社學校其他全市に宣傅&行った。

川、古川兩氏の來信!:『當講習會は最初の腺

想4五・名位むるべしミの計書にて進行致 

し居り候處締切までには各方面な網羅して 

豈百八十六名の多敷に逢し準備さ場所"二

狼狽も極めし I折角の機會に際し空しく謝 

絕するも遺感に被存候故之を火曜日（中學卒 

業以上の語學力めるもの）さ金曜日（それ以 

下）の二組に分ら六月二十九日第一冋火曜 

日の組4•開き候處入十名出席に及候其中十 

名の女子L有之萬綠叢中紅ー點な呈し候、會 

場は目下當區幼稚園を一夜三曲にて借用致 

候€龍燈は札幌水力畫氣會社のWによろ

EL SIBERIA MARBORDO
El la letero de S-ro J. Oba, marleŭ- 

tcnanto, al S-ro M. Gju

Mi havas jenan tre ĝojigan rapor
ton al vi. Antaŭ nelonge nii, 
taĉimentita? de la ŝipestro, niarve・ 
turis2 laŭlonge de3 la marbordo de 
Rusa Tatarprovinco, ĝis Sankta 
Olga Golfo por konatiĝi kun4 la 
tieaj cirkonstancoj ・ Tie regis voli- 
ŝovika armeo la urbon kaj ĉiuj 
loĝantoj timeme vivis sub perforta5 
politiko・ Multaj loĝantoj elmigris, 

I forlasinte6 la urbon ruinigitan ・ 
Neniaj industrioj funkciis tie, neniuj 
mizeraj povas havigi al si7 ĉiutagajn 
bezonaĵojn per mono,. Tie hazarde, 
sinjoro! tute hazarde! mi trovis 
unu esperantiston Ivan Golbucov, 
instruisto ĉe elementa lernejo, stu
danto de etnografio. Dankaド Es
peranto, mi povis plenumi unu 
parton de mia devo9 de mia vojaĝo, 
pere de10 nia interparolado pri la 
kondiĉoj de la urbet〇. La fakto, 
ke sanlideano estis trovebla en tia 
izolita ruina loko, estus viva ekzem・ 
plo de praktikebleco de nia kara 
lingv〇. Ĉu ne ?

［西比利亞漓岸より一大塲海軍大尉の書 

簡］。K 派遺せられた2.航海Lた3・ 
（海冷）沿ひに4.知るため5・高壓の（政 
策）6.棄てろ7.手に入れろ8.の御 
蔭で9・義務（の一部も遂行）10.を介 
して …

むビ其他幹部の獻身的活動の有終美な期し 

居り候.嘗て播かれし數粒のエスペヲソト 

の種子“大正九正に再生の惠に浴しやがて 

百倍の實を結ぶべく遙かに御聲援も賜り度 

奉願候」。講師は三田智大氏で、普及のチ 

ラシ“區の有志者大門氏の哥附にXる。同 

地の幹部諸君の此の活動振りIX今夏普及界 

の一服の好淸涼劑で“めるまいか。遙に諸 

•召の健圖ね祈る。

KORESPONDA FAKO

Deziras koresponi ［通信希望〕: 

©（Bohem ujo）—S-ro Frantiŝek Baliĉek, in- 
Btruisto, Cerveny Kostelec; per ihistr・ p. k 
aŭ nacilingvaj gazeloj.
©（Germanujo）—S-ro Frank Rolirig, Frank* 
furt a/M.-West, Schlohs-stre 6 III. '-
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JAPANA ESP. INSTITUTO
I・ Administra Fak〇.

©Novaj membroj （en Junio）
周進三（東京一高）、佐。木盛太郞（留萌）. 

喜多綠中（徳島縣）、曾田長宗（東京一高）. 

三宅史平（岛根縣）、木內禎一、佐多芳久・原 

正・殿尾保醇、山田金雄.本明三良（以上東 

京）、岡崎俊雄（天境港）・エ學博士植田豐橘 

惊都）

II. Kasa Fako.
©Kotizoj ricevitaj （en Jan io）

［po. 1.00 En）濱田成徳、盛野正家、竹內 

徳治・福田武雄ヽ周進三、西村洛、中村純一、 

酒井城ゝ上村貞雄・淸水一ゝ曾田艮宗・東原 

兵吉・殿尾保博、橋本弘、福島直四郞、古在 

由重・和達淸夫.安田外代治・大石玄米太 

郞、本明三艮・島袋盛敏・山田金雉（以下第 

二回、計2.00）田邊捨、三石五六、保坂成

之、大野猛、市瀨汎

［po- 2.0〇］喜多條中•帑垣甚・ 三宅史平

佐多保久.原正、岡部'源吉、植田豐橘

Ordinaraj membropagoj : 41.00

©Monofero (寄附金)*)

教育部へ（KO氏より） 2.50
©Kasa Raporto (en Junio)

■ Enspezo . Enoj
El antaua monato 251.31
Membropagoj 41.00
Monofero *) 2.50
Arendo por libroj, insignoj 4.39
Krompago por monkolekta poŝto 0.06
A bono el eksterlandoj 4 93

Sume ••• ••• ••• .・・ ・•• 304.17

■ Elspezo ■
Preso de la n Revuo ” 65.50
Poŝtelspezo 13.46
Aĉeto de menditaj libroj, k. a. 4-38
Enskribo de monkolekta poŝto 0.04
Paperoj, k. s. 0.82
Diversaĵo 1.00
Transdonita al Fako Eduka *) 2.60

Transdon, al F. Propagonda2） ___ 17.00

Sume.................................. 104.70

Restas en kaso................... 199・47
［備琴］*）敎育部移管2.50 " KO氏の 

寄附にして講習會に於げちクズネッオグ氏 

教授謝禮、2）宣侮部移管17.00はセリシェ 

ウ・氏宣傳旅行へ補助金15.0〇.六月二十三H 
例會に於けろクズネッオウ・氏講演へ謝 

禮 2.00

III. F・ Propaganda・
©Enspezo.........................Sume: 25.50

El la antaŭa kaso 3.00
Kotizo por vespermanĝo t) 22.00
Monofero S-ro K.0....................... 0,50

©Elspezo ...  ............... Sume: 20.50
ĉambro en Gakuŝikai 3.00
Vespermanĝo t) * 21.30
Al kelneroj kaj servisto t) 1，20

Do eestas nevi り“

t) Ĉe la kunsido(Ie la 23-a Junio.

・編輯室より・
©AJ!號は初學舌向刀文法講話.詳細"註 

解附まの讀み物、註釋物等を滿戡、讀者諸君 

か綠陵の好伴侶たらしむろ筈。

◎駐日フィンランド公使ラムスデッド博士 

任每月例會に任必丁出席ミ云ふ热心さでお 

ろが前就及本號所載の譯詩はH本に於ける 

同國文學紹介の噹矢でわらう〇前號の 

gejŝin,（藝者の歌）に見る如く句中にkvanta 
Zand,; .^onĝaj sonojなビミ頭（S!も置くのがノ 

イン詩文の特長だそうだ。因にbivoは口 

本樂器の琵琶のつい）だそうだ。

◎本麻ミ同時にてエスペヲント摸馳練習讀 

本まを脫稿.本月中に發行したいざ思ふ。又 

すぐ續いて平易な註解附の初孚調本が出版

される（これb脫稿）。

◎過般來クズッ亦ヴ君宿無しざなって困窮

して居らるゝ際會員富田押田松葉岸山小坂 

其他の諸氏は種〇便宜を與へられ・K 〇氏 

に宿料小遣さして數回に十二回、神田力7 
エランチョン主人宮本氏"洋服一着も姐與 

せられた。本人に代りて深く謝盘を表す。
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硏究欄

研究NOTO
iv.動詞Devi（續き）

Ĉio, kion Parizo havis en si（la brilo kaj 
beleco, devia hodiaŭ sin kolekti en la Oper〇. 

パリーが市中に有してゐたおりミし 

輝けるしの.美し・ものは皆今F1卞人 

ヲ座に集まったコ过でおったらう。 

◎『.••すべ3であった』（x『•••する筈であっ 

ナ:』意にも用ひられる。

La Deka Universala Kongreso devis esti 
arangita en Parizo, 1914.第十回厲國大會 

111914毎パリーT開かれち筈であった。

Li devis esti sendita； sed tiam li ek mais ・ 
aniĝis,彼が派遣される筈でわったが其時

~病氣に、かった。

©ne devi （1「せればならり」の打消の意で 

ソ〇1しなく过しよい，I二及ばす』の意に用

,ひられるこさがあち。

Ŝi komprenis, ke ŝi nun ne devas （ne be
zonas） lin timi.もう恐れろには及I工ないさ 

知った。

Se mi konsideros, kiel mallerta, malfacila 
kaj multekosta tio ĉi devis esti, ni ne devas 
miri, ke tia sistemo ne povis trovi amikojn.

此式が如问に拙劣難解にして且つ費 

用の护ゝるべきもの（に相違むき1の） 

むちかを思IXゝ・此の式が味方が求め得 

ざりし二ム驚くに足らざるペI。

◎練習のために數例む:一

Mi devas sendi vin tien.君を是非派逍せ 
れ1工ならぬ。

Tiu ĉi ideo entute x*n la publiko ne estas 
tiel hejme, kiel ĝi devus esti.此の考へは槪 

して社會で“當然し加わるべき筈でめ 

ろ程に“むずんでゐない。

Se ĝi ne fariĝos nun, ĝi devas ja iam fasi ĝi 
en estonteco・ 今そうむらなければ將來いっ 

かはきつさそうむちに相盪ない。

Mi sciis, ke vi devos ankoraŭ plezurigi pri 
tio.

Tion ĉi neniu devas sciiĝi.

V.動詞Povi
◎『（何〇い能ふ，出來る」意

Ĉu li povas paroli Esperante'?
あの人はエスベラントが話せるか

Mi ne povas tion f“ri・
私に口出來ません

Mi ne povis ne plori.
泣わざるを得なかつ化

［注意］此の最後の例でne povasがざ打 

消が二つ重りりてあるのに注意。

◎（許されて何。すろ二ミが）出來る意は即 

ち眞何Ŭしても）よろしI

Vi povas iri.［.って1宜しい

Ĉu mi （ne） povos ĉeesti ?
出席しても宜い、加

◎（そう云ふ二ざも有り）得る总は即ち『（阿 

で）あるかも知れり』

Se li diris tion, li povas esti freneza. 
りんなEを云つねのなら狂人かも知れ 

ね

Tre povas esti,屁 Ii fine freneziĝis.
彼が毀狂し化ミはあいそうな二った

Tre povas esti!それやそうだろう（此用法 

では多く頗る不確な二5云ふしの故 

povusさ假定法にするこざも多い）

Oni povus kredi, ke ni havis malpaciĝon 
inter ni.內綸しめが い:のだつ衣ミ人は思 

ふかし知れ〇

◎（何ではあり）得ぬは「（何である）筈はな 

い』意とむろ

Li ne pavas esti honestulo. Li devas esti 

malhonestulo.正直か筈はむい、不正直に相 

違ない

◎序乍ら接尾字ebl（1povas esti4-（受動分 

詞）の意

6u tiu stelo prvas esti videba per la noda 
okulo? = 6u la stelo estas videbla per la nuda 
okulo?其星“肉眼で見丸ますか
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◎練習のため數例を:一

En malbona vetero oni povas facile mal
varmumi. 風邪も引3やすい

ĉe tiu ĉi malsano unu horo povas decidi 
inter vivo kaj morto. 此の病氣では一時間 

で生死も决する二ざかあろ

En Ĉiu minuto ili povas ekaperi, tute 
neatendite.いつ何時彼等がひよっくり出て 

來ぬ2も限らぬ（來あかも知れぬ）

Oni povus pensi, Ĉe la unua rigardo, ke tio 
ja estas tute facila.一寸見てはこれやわけ 

ない过人は思ふかも知れん

5 prezentas simple mian personan opi
nion, kiun ĉiu el vi povas aprobi aŭ ne 
aprobi.之4單に私一個の所岸であります\。 

之を御賛成なさるミ御賛成なさらりざ 

は皆樣の御隨意です

6u tio povas esti vera? 是は（本當でわる 

筈はない3だからそれミも）本當なのだ 

らうか（Ĉu tio estas vera ?（1『是は本 

當（・すか』ミ普通なすなほな問）

Oni povus diri, ke li estas freneza pro Es・ 
peranto,エスĴEミ謂っべし•

Vi povas preni, kiom ajn vi valas・
欲しいだけ取ってよ7ゝしい

Tia estas la plej natura decido, kiun ni 
povas atendi de la registare elektota komi- 
tato・吾人が政府選定の委貝會に期待し得 

ろ最Lftvj相な決議は:んなしのなち 

べし

ロ研究用書□ 

◎大成エスペラント和譯辭典 

クロ ース綴ボクット形四百二十餘頁 

定價貳闻ヽ郵税四錢

◎エスペラント敎科書
定價三十錢、郵税二錢 

◎エスペラントの鍵

文法、文例、字引附

定價十錢、郵稅二錢

◎註解附エスベヲント模範練習讀本（近刊） 

◎註解附イソッチ物語（同上）

◎エスペヲソト全程（再版準備中）

LA KNABINETO 
KUN ALUMETOJ

Andersenのち伽話『マッチ倉小娘＜!）

小娘のむて、は寒芝でまちで死んでゐま 

し7:〇あいマッチ一本で大助りですのに 

た¢箱からたった一本だけ拔^出して、壁 

に二すって火なすって烟で指もわた、ちさ 

へすれば!

Ŝi eltiris unu, ritŝ ! Kiel ĝi ŝp- 
rucetis, kiel ĝi brulis! Estis hela, 
varma flamo — kvazaŭ kandeleto, 
kiam ŝi tenis la maneton ĉirkaŭ ĝi ! 
Kia mirinda lumado !

I
ゝIi metis la manon sur la tablon. 
机に手も（他から）のせた

Mi lenis la manon sur la tablo. 
机に手ものせて（保って）ゐた 

eFtiri拔出す;ŝpruc^ti /ヾチパチミは 

Mち;kandeFeto; mir,ind,a （これ［X 二 

れ4ミ驚く價値わる）不忌儀な;山口' 

ado 輝ろニミ;manato.
彼は一本拔ま出しました、パチリ!まア何 

unます;i.何壬燃えますニミ。彼女
がむて、を其のまわりにかざしてゐます際、 

まろで豆 燭の樣、おかろい、暧い烟でしr：
何さ云ふ不思儀な光明でせう。

Al la knabineto subite ŝajnis, 
kvazaŭ ŝi estus sidanta antaŭ gran
da ferkameno ornam让a per brilaj 
globetoj kaj cilindro el latuno. La 
fojro tie brulas gaje, ĝi varmigas 
tiel bone; sed !—kio estas do tio ! 
La knabineto jam proksimigis la 
piedetoj n al ĝi por varmigi ilin 
ankaŭ 一 sed ho ve ! estingiĝis la 
flamo, la kameno malaperis, kaj ŝi 
sidis tie kun peceto de elbrulinta 
alumeto en la mano・

estus sidanta坐って居るかの樣（事實 

でない;ミを云ふ故ー^） 

kesto el kartono 厚紙製の箱 

feFlerni （學ぶ境地匸脱却す）習得す 
Sef port! 〔荷ひ負って脫す）こらへる 
lerbruPinta燃えつきてしまった
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fer^ameno 鐵製のストーゲ;ornam, 
ita 飾られナ:；globeto 小球;varmegi 
暧 /）ろ;proksimigi 近づげみ5esting> 
igi消龙る;peceto小片。

急I二小娘に4まるで眞龜製のピカピカし 

た小球0丸棒で飾られた鐵スト-ウ・の前に 

坐って居るかの樣な氣がしました。次はそ 

こに陽氣に燃之て居り•氣持よく（人も）暧 

あさのです.が然し一全 それが何でせ

う。小娘はそれ（ストーヴ）に足を近づけ樣 

さしまい:、足もL暖めるために一處が 

わゝ!烟"消之、城も失せて.彼女は手に 

マッチのもえさしを持って其處に坐ってゐ 

たのでした。

Si ekbruligis alian alumeton, ĝi
brulis, ĝi lumadis, kaj en Ia loko, 
kie la radioj falis sur la domon, la 
muro fariĝis diafana kiel krepo; ŝi 
rigardis en la salonon, kie staris 
tablo kovrita per brilblanka tuko^ 
kun bela porcelanaĵo, kaj bonege 
va po reti s ansera rostaĵo kun pomoj 
kaj sekprun( j ;

Mi vizitis la lokony kie okazis varmega 
batalo antaŭ dek jaroj. 私は十年甫J 
翳烈な戰制のあった（處の）其地も 

訪!まIた

[kieは場所も受くろ關係副詞] 

brirblanka光も樣に白い、眞白む 

porcelanaĵo瀨戶物の器期器 

ck'brul'igi 火をつける;lum^adi; 
far，igi.•・になる;kovrita 被::!れた; 

bonege ; vapor^ti; rost*aĵo; sek'
Pruno乾し梅

彼女li t-つ（他の）マッチに火もつけま 

Iた。それは燃丸、光リ輝ままtr：uそし 

て光線が家へ・した其場所は壁が蒲絹の樣 

に透明にむりました。小娘（I4座敷ものぞ 

き込みました、其處には立派な陶得ののっ 

た、眞つ白み巾で被はれた食卓かおりまし 

て.林機ミ乾梅ミも添まし七面鳥の燒肉が 

むいし相に湯鼠を立て、ゐたのです。

kaj jen tio, kio estis ankoraŭ pli 
belega :la ansero saltis el la plado, 
skuigante ĝi iris. sur la planko, 
portante en 1“ dorso tranĉilon kaj 
forketon; ĝi venis rekte al la kna
bineto ;—sed tiam estingiĝis la 
alumeto, kaj nur la d；ka, malvarma 
muro restis videbla.

Li por山 belan ĉapon sur la kapo・ 彼 

は美卜いHfi子もかぶってゐ丫:
Li portis sakon sur la dorso. 彼は袋 
な背負って（歩て）ゐた

Ŝi kriadis, sed li restis silenta.彼女は 

わめ3立てたが彼は（前の通りずつ 

ミ）だまってゐた

La kometo estas videbi» (= povis uti vi 
dafa.) per la nuda okulo.莫彗星任 

肉眼で見えち(見られる) 

sku^iĝ^nteヨタヨタし乍ら〇

・學會七月例會・

七1二十八日（水）午後六時半より神 

田區-・シ橘學士會に於て。講演：『日本 

の近代文舉ミ其周圍』秋田雨徐氏。

（Ann學士會に於けち例會は休會. 

但し每水曜日午後七時い）小坂氏方に 

て研究例會開催）

・夏季講習會・

ハ月一F!より同末口迄每タ。神田區表弦 

樂町二番地は三十一、日本エスペラント社 

（東京注射療院方）に於て開催,講師はクズ 

ネッオウ•氏其他。時刻、講習料誓に就ては 

同社宛め合はさるべし。

・宀孚况弱用^^-
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日本エスベラント學會

約規

第一條本會は日本エスベラント學會 

Japana Esperanto-Instituto さ稱（_ 國際補助 

晤エスベヲソトの研究、普及、實用を以て目 

的さす。

第二條 本會の趣旨4賛し會費を負擔す 

る者は何人も水會。員たろニミな得。

會員は本規約に定むろ權利の外本會力諸 

設備會合出版物に關し特殊の待遇を受くる 

二さわるべし。

第三條 本會の會員も分らて普通、賛助、 

維持會貝の三穫さす。其艮擔すペ3會費□ 

下の如し。但年二回に分納すちこざな得。

（一） 普通會員 年額貳01。但中等程度 

以下の學校に在學中の舉生.业に卷に李情 

わる者にして庶筋委員の承諾も得たる者は 

年額登圆氐拾《Sさす。

（二） 賛助會員年額五圓。

（三） 維持會員年額拾圆以上又“月碩壹 

E!以上。但し一時に百E!以上も納むる者は 

終复會員ビし爾後本項の會費を要せ丁。

、第四條 本會は第一條の目的を遂行する 

爲下記の事業を行ふ：一

圖書雜誌の編著出版。

學校講習會其他研究MS設。 

講演會其他普及宣偉。

エスベラントを使用する學術及實用

tt«30の設置。

（五）內外エスベラソト使用着間の連絡觀 

團

第五條 本會'挙務を分擔すろ爲/）庶斷、 

會計、編輯、敎育、宜傳等の諸部匕設け、各 

部に委員若干名を置き其合議によりて事業 

な行ふ。各部の管掌すろ事筋は別に之む定 

む,

委Rは」I任靭花ニタ年ミL委員食に於て 

會員中より推瞬し練會の承認を受くへし。 

但再選ん妨げす。

各部委員間の交浚並に外に對する本會代 

表の任に當るため委は中より代表委員一名 

を互選す。代表委員の任期はータ年とし、 

二期問引按。選鞋まる、を得ず。

委員會（I必要に應じ阻峙開催す。
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第六條 本會の基金の管理及重要让る事 

術な議决rろため許議員二十名を置く 〇評 

議員の任期はニタ年・さし其の定員の二分の 

ーを本會規會に於て會員中より改選す。但 

再選む妨げす。

評議員會は必要に應じ代表委員之な招集 

す。但評議員三名以上の請求ある時は之を 

招集する:ミも愛す。

第七條本會は每第一回總會む開3事業 

並に會計報告、選舉等知行ふ。

總會は規約吹訂の决議並に任期に拘らす 

委員又は評議員全數の吹選な行ふ權を有す。

評議員會又は會員十名以上の赭求ある時 

は臨時總會を招集すみことむ婆す。

第八條 本會の諸會議に於げる議决“總 

て絕對多數に從ふ。

諸會議に於て舉加資格者に委任狀も以て 

自巳な代表LŜM决に參如すろ二さを得。

第九條本會委貝食はエスペラント普及 

上妨害过むみべ・言動ななせる會艮に對し 

退會む命する二さも得。

［入會手按1姓名住听（假假名附）職集业 

に會員別（負擔會費年額）も記し申达むペし。 

移動退會L亦速加に届出づべし。

｛機關雑誌1本會は月刊雜誌u La Revuo 
Orienta”も灘關过して採用會員に配布す。

［假事務所］東京牛込區新小川町三の十 

四小坂方（振替柬京11325 ffi）〇

各部委員分擔事務

［庶務部】學會名簿管掌（會員に関する事 

筋）、照會質問への回答、雜誌圖書注文受付 

發送•文書受付.學會所有物件保管、他の部 

に隔せざろ事務。［會計部］會計簿管掌（金 

錢出納）、基金手元金の保管。［編輯部!機 

關雜誌編輯・校正・ 恰］ 書の著述編纂、エスベ

ラント著作の校閱檢定•飜譯代作應需。【敎 

育部］語の研咒、質疑應答・學カ檢定、教 

投講習・圖書の管理。［宜傳部］諾會合を 

演會暮の準備司會•內外雜誌新間へ普及記事 

の供給.誌種遊説ヽ來遊外人の世話、外國と 

の文書交涉。
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